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Høringssvar - rapport fra Statens kartverk om det offentlige 

kartgrunnlaget - Innhold, rutiner og ansvar 
 

Vi viser til høringsbrev av 24. mai 2012 om rapporten fra Kartverket - det offentlige 

kartgrunnlaget, innhold, rutiner og ansvar. 

 

Fylkesmannen i Østfold har drøftet rapporten i en arbeidsgruppe under temadatautvalget i 

Østfold bestående av representanter fra Statens vegvesen i Østfold, Østfold fylkeskommune, 

Statens kartverk Oslo, Fylkesmannen i Østfold og Rygge kommune som representant for 

kommunene i Østfold.  

 

Fylkesmennenes fagutvalg for kart har også under prosessen med utarbeidelse av rapporten 

gitt innspill til prosjektgruppa. Vi viser også til dette. 

 

Vi synes Statens kartverk har utarbeidet en god veileder. Vi er også av den mening at de 

datasettene som det offentlige kartgrunnlaget foreslås å innholde er viktig og har en tydelig 

nytteverdi i forhold til arbeidet med oppgaver etter plan- og bygningsloven. Vi vil likevel 

fremheve at datasettet "Støy" som nå ikke er foreslått tatt med, er et viktig datasett i 

arealplanleggingen. Støysoner langs riks- og fylkesveger, jernbane og flyplasser er datasett 

som blir mer og mer viktig i all planlegging i tettbebygde strøk. Kartverket bør jobbe videre 

med å etablere en spesifikasjon for dette datasettet, slik at det på sikt kan bli en del av det 

offentlige kartgrunnlaget. 

 

Rapporten peker på at dekningskart er viktig for brukerne, og det er satt krav til at dette er 

tilgjengelig  som pdf og WMS-tjeneste. Vi er enige i dette, men mener at dekningskartet også 

bør tilbys som nedlastbare SOSI-filer. 

 

Et koordinerende nettsted hvor all nødvendig informasjon finnes, beskrevet i veilederen som 

"Oversikt over innhold i DOK" er svært vesentlig. Oversikt over dataeier med kontaktperson, 

brukerveiledninger, produktspesifikasjoner, presentasjonsregler og metadata må være lett 

tilgjengelig for å sikre lik bruk av dataene i de forskjellige etater. For mange brukere vil et 

innsyn være tilstrekkelig. Det er derfor viktig at det etableres gode innsynsløsninger for disse. 

I mange oppgaver har flere etater behov for data anvendt i GIS-analyser. Tilgang til effektive 

nedlastingsløsninger er også derfor viktig. Dette er savn fra flere etater i dag.  
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Fylkesmannen i Østfold mener derfor det er viktig at både oppgaver med en samlet nettside, 

innsynsløsning og gode nedlastningsløsninger prioriteres fra start av. Kartverket har en viktig 

koordinerende rolle her. 
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